
Tinus Bosselaar Voetbalprof.
Geboren; 16-01-1936
Overleden; 16-06-2018

Geboren in de Pleretstraat- Crooswijk
Hij leerde het voetbal op straat en op het koolas van het
Schuttersveld waar Kees Kornneef, beter bekend als
Bruine Kees de jonkies uit de buurt bezig hield en ook
voor hun wedstrijdjes organiseerde. Tinus wilde dolgraag
voetballer worden bij Excelsior maar daar werd hij
afgewezen.

Foto; Bruine Kees
bij een wedstrijd
op het
Schuttersveld.

Tinus, zijn vader
bracht hem toen naar Sparta en Tinus speelde
zijn aller eerste jeugdwedstrijd tegen St Lodewijk.
Hij was toen 10 jaar. Een leuke bijkomstigheid
daar heb ik (webmaster- Ton Geenen) als
voetballer 5 jaar gevoetbald tot ik mijn
kruisbanden afscheurde, daarna ± 30 als trainer-
coach met de Honk en Softbal, St. Lodewijk
bezig geweest! Deze club is 2 X gefuseerd en
van naam veranderd nu heet de voetbal afd.; v.v.
Hillegersberg en de Honk en Softbal; The Saints.

Foto; Tinus als 17 jarige houdt de Bal hoog.



Tinus Bosselaar was bleek al gauw, een talentvolle voetballer.
Als 17 jarige speelde hij zijn 1e wedstrijd voor het Nederlands Jeugdelftal
en het Nederlandse B team. Tinus was haast dag en nacht bezig met
voetbal, tot zijn vader hem een keer snapte toen dat hij een partijtje voetbal
speelde op het koolas van het Schuttersveld met zijn vrienden. Zijn vader
vertelde hem, toen was hij ook net bij jong Oranje geselecteerd, dat hij heel
zuinig op zijn lichaam moest zijn en dit nooit meer moest doen, 1 keer
vallen dan lag je van onder tot boven vol met krassen en wonden van het
koolas op Schuttersveld, menige Crooswijker heeft koolas in zijn knieën
In 1954 kreeg Tinus Bosselaar ruzie met het Sparta Bestuur die weigerden
om hem met het Nederlandse jeugdteam mee te laten gaan naar Turkije.
Reden? ze waren bang dat Tinus kapsones zou krijgen, Tinus was toen zo
kwaad, hij riep naar zijn Vader “ik wil nooit meer voor Sparta spelen“. Vader
Bosselaar liet het er niet bijzitten. Hij biljartte regelmatig in het café van
Henk van der Bijl, de oud keper van Feijenoord. Pa Bosselaar vertelde
Henk het hele verhaal, Henk gaf pa Bosselaar goede raad om met zijn zoon
naar Zuid moet gaan om zich te laten inschrijven. Dat zette veel kwaad
bloed, Tinus Bosselaar ging dus naar Feijenoord. Hij kreeg veel over zicht
heen, hij werd een overloper genoemd en een verrader!.Tinus zijn vader
had een vleeswarenbedrijf “ Verse waar van Bosselaar“ dat werd toen in

Spangen haast niet
meer verkocht! (hier
kom ik nog op terug) 
In het nieuwe seizoen,
Tinus was inmiddels
20 jaar geworden,
toen hij eindelijk voor
Feijenoord kon gaan
spelen.

Foto- Bosselaar zit
tweede van links.

Hij had het bij Feijenoord goed naar zijn zin,

zo goed, dat hij in 1955 voor het grote
Nederlandse Elftal werd uitgenodigd,
tegen België. In zijn tweede interland, tegen
Noorwegen, maakte Tinus 2 goals.
Hij speelde tot 1962 ,17 interland.



Ondanks de Successen had hij toch heimwee en toen zijn
toenmalige Coach bij Sparta Dennis Neville hem
overhaalde om weer voor Sparta te gaan spelen was hij
direct bereid om weer terug te keren naar Sparta. Maar er
waren wat problemen met de transfersom, de KNVB gaf
geen toestemming voordat er een transfersom aan
Feijenoord werd betaald! In 1956 kwam Tinus dus terug bij
Sparta die eigenlijk altijd zijn Cluppie was gebleven.

In 1958 won Sparta met
Tinus de KNVB beker en in
1959 werd het
kampioenschap van
Nederland behaald.

Foto; Tinus zit onderste
rij 2e van links

Tot zijn 33ste was hij te
bewonderen als de
dribbelkoning van Sparta.
Na zijn professionele speelde hij nog een poosje bij de amateurs van
Leonidas en toen begon ook zijn normale leven weer,   ik ben als 16 jarige
begonnen in het bedrijf bij mijn vader. Wie kent niet de leuze „Verse waar
van Bosselaar“. Toen
moest Tinus iedere
morgen om 4.00 uur
beginnen om de Pens en
dierenvoer klaar te maken
en dan met de Bakfiets
rond te brengen. Toen zijn
vader was overleed was
het logies dat hij na zijn
voetbal carrière het bedrijf
zou voortzetten.

Foto; Bezorgers, van
verse waar van
Bosselaar



Tinus Bosselaar had een paar leuke eigenschappen; Zingen en Schilderen.

Foto; Tinus
schildert
hier de
Nachtwacht
na!

Laatste officiële Foto was op de Crooswijk Reünie 2016
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